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Numušė 176 nacių lėktuvus virš Berlyno

IR VĖL KAUJASI CASSINO GATVĖSE' I . ‘
Atmušė kelias nedideles nacių atakas
NEAPOLIS, kovo 7.—6ta 

bo pranešimas sakė Cassino 
mieste įvyko keli aštrūs su
sirėmimai tarpe sąjunginin
kų patrolių ir vokiečių. Vo
kiečiai pradėjo smarkiai 
šaudyti mortarais ir kulko
svaidžiais, tuomet siuntė 
patrolės iš Cassino, bet nie
kur negalėjo prasimušti. 
Abi kariuomenės negali im
tis didesnių žygių dėl dide
lio lietaus ir dumblo.

Žemiau Romos, amerikie
čiai kariai atmušė dvi nacių 
atakas prie Cisterna miesto. 
Sąjungininkų artilerija su
vaidino svarbią rolę nacių 
atakos atmušime. Kita na-

Aštuntos armijos fronte, 
vokiečiai pradėjo dvi atakas 
prieš indėnus karius netoli 
Orsogna, bet abu kart buvo 
atmušti. Kanadiečių artile
rija ir vėl apdaužė sunkve
žimių konvojus prie Ortona, 
Adrijatikos pakranty.

Spitfire lėktuvai įpuolė ir 
padegė laivą Kotor įlankoj, 
Jugoslavijos krante, ir ap
šaudė traukinį ir kareivius 
vežantį sunkvežimįi netoli 
Dubroynik.

Kiti lėktuvai atakavo prie 
šo pozicijas į šiaurę nuo An 
zio pozicijos, ir kėlius ir 
geležinkelius netoli Romos. 
Prastas oras sulaiko dides-

cių ataka į pietvakarius nuo, nę lėk'uvų veiklą. Trys są- 
Carroceto taipgi nepavyko. Į jungininkų lėktuvai dingo.

Nauja kliūtis kariu Amerikos submarinai
balsavime byliui sumažino japonų . ... . . «a

^hington, kovo 7. kivy||0 Mjmitz Anglija«-Amerikai

RAUDONOJO KRYŽLA S PARAŠUTNINKAI

Daugelis Raudonojo Kryžiaus viršininkų karo fronte randasi Amerikos kariuome
nės parašutninkų dalyje ir turi išeiti visus šokimo iš lėktuvų kursus, kad teikus ka
reiviams pagalbą tokiose vietose, kur saus žemiu negalima įprieiti. Šioj nuotraukoj Wil- 
liam Robertson (trečias iš kairės) parašutistu mokamam dalinyje Ft. Bragg stovykloj.

Naciai pripažįsta nuostolius Berlyne
Aliantai puola nacius dienų ir naktį
LONDONAS, kovo 7. — 

Vokiečių kontroliuoj amas 
Oslo radio šiandien pripaži
no, kad amerikiečių dieninė 
ataka ant Berlyno vakar 
turi būti skaitoma “katas
trofa.” Pranešėjas saka ci
tuojąs “kompetentiškus vo
kiečių sluoksnius.” Anot 
pranešimo, berlyniečiai va
dina tą dieną “kruvinu pir
madieniu.”

LONDONAS, kovo 7. — 
Amerikos Marauder lėktu
vai šiandien skrido per An
glijos kanalą, užpakaly bri
tų Typhoon lėktuvų, ir ata
kavo militarinius taikinius 
šiaurinėj Prancūzijoj.

Kaip tik prieš tai, oficia
liai pranešta, jog vakardie
nos orinėse kovose virš Vo

kietijos numušta 176 n?cių 
lėktuvai.

Iš didžiausios amerikiečių 
atakos ant Berlyno negrža 
68 mūsų lėktuvai. Vėliau
sios žinios sako keturi jųj 
nusileido Švedijoje.

Britų Mosųuito bomberiai 
vakar naktį ir vėl puolė tai
kinius šiaurvakarinėj Vo
kietijoj. Visi lėktuvai sau
giai grįžo.

Britų didieji bomberiai 
vakar naktį, išnešė dideles 
atakas ant geležinkelių prie 
Trappes, 15 mylių į pietva
karius nuo Paryžiaus, ku
riais vežama daug nacių kai
rinės medžiagos. Paskutine 
ataka Paryžiaus apylinkėje 
buvo ketvirtadieny, kuomet 
britai numetė 6 tonų bom
bas ant lėktuvų motorų fab
rikų.

—Prie anksčiau priimto by
liaus karių balsavimo reika
lu pridėjus naują priedą, 
ivybo skilimas tarpe pačių 
federalinio baloto rėmėjų.

WASHINGTON, kovo 7. 
—Admirolas Chester W. Ni
mitz šiandien pareiškė, kad 
Amerikos submarinai suda-

tarsis dėl aliejaus
WASHINGTON, kovo 7. 

—State Departamentas šian 
dien padarė ilgai lauktą

Atstovų buto rinkimų ko-i v6 japonų laivynui didelius pranešimą, kad jau sudary-
smugius, ir, norsmisijos pirmsėdis Worley

pavadino naujai pertvarky- privertė juos slapstytis 
tą bylių “diskriminacija?’ Amerikos Pacifiko laivy- 

Bylius vakar buvo perra- Qo komandierius dalyvavo 
Sytas, kad duoti federalinj laivyno Sekretoriaus Knox 
balotą kariams šiame kraš- spaudos konferencijoje ir 
te, jeigu jų valstybės nėra 3<> karo laivai pasiruo- 
parųrinusios balotų, ir jei-' ^y kada ir by kur susi- 
gu gubernatoriai iki liepos kiWi kivynų.
15 užtvirtina federalinj ba- Nimitz Įspėjo, tačiau, kad

laikinai, ti planai konferencijom su 
britų vyriausybe dėl alie
jaus reikalų.

Prez. Roosevelto paskyri

Naujas išlipdinimas sugavo japonus
Laivai apšaudo priešą Admiralty salose

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS batarėjas, kurios saugo Sea 
pietvakarių Pacifike, kovo 7.
—Šiandien pranešta, jog są
jungininkų jėgos varosi į 
šiaurinę dalį Los Negros 
salos Admiralty salyne, pa
darė naują išlipdinimą N nu

Suomiai davė atsakymą 
-laukia rusu atsakymo

LONDONAS, kovo 7. — 
Nepatvirtinti, bet patikimi 

dler įlįstą, ir Manui svar- ra'Portai iš Stokholmo sakė
blausią Admiralty salą. 

Naujas išlipdinimas Nau
jos Gvinėjos saloje įvyko 
sekmadieny, kuomet kariai

Suomijos vyriausybė ja U 
davus Maskvai savo atsaky
mą į rusų siūlomas taikos 
sąlygas, ir tikisi gauti rusų

mu, užsienių reikalu aekre- j°8 Gvinėjos krašte, ir smar 
torius HuU vadovaus amen- to*i bo™bt"'° Rainelio bazę kiečių delegacijai. Kiti dele-I B*t»nijoj.

laivais apėjo japonų pozici- atsakYm4 ryt dieną, 
jas Rai krante, ir išlipo prie' Dagens Nyheter korės 
Mindiri, greit užimdami pondentas Helsinkyje pra-

Atakoje ant Romos 
užmušė 400 asmeny

BERNAS, kovo 7.—Pra
nešimas iš Romos sakė są
jungininkų lėktuvų atakos 
metu penktadienyje Romoje 
žuvo suvirs 400 asmenų. 
Anot raporto, ataka buvusi 
labai smarki.

Pranešimas sakė viena 
bomba pataikė tiesiog ant 
slėptuvės, ir užmušė bent

lotą kaipo priimtiną jų val
stybėms.

/ _____________

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ NEAPOLIO — Ameri

kos bomberiai atakavo Tok
ion kalvų bazę, geležinkelius 

Florencijos apylinkėje, ir 

aerodromus bei kitus taiki

nius Romos apylinkėje.

IŠ^LONDONO — Romos

Japonija dar turi stiprią 
submarinų jėgą, ir galima 
tikėtis dar daug atakų iš jų, 

j ypatingai kadangi mūsų su
sisiekimo linijos vis darosi 
ilgesnės.

Audros užmušė penkis 
asmenis Akijamoje

BIRMINGHAM, Ala., ko

gatai bus vidaus reikalų 
sekretorius Ickes, karo sek
retoriaus padėjėjas Patter- 
son, laivyno sekretoriaus 
padėjėjas Forestal, Charles 
Rayner, ir Charles E. Wil 
son.

Gen. DeGaulIe aplankė 
prancūzus Italijoje

NEW YORKAS, kovo 7. 
—Britų radio pranešė, kad

vo 7.—Viesulos ir elektros Gen. Charles De Gaulle bu
vo nuvykęs Italijon apžiū-

Los Negros saloje ameri
kiečiai kariai perėjo per 
siaurą sąsiaurįi vedantį į 
Salami plantaciją, į šiaurę 
nuo užimto Momote aero
dromo, o bomberiai atakavo 
priešo pozicijas į šiaurę nuo 
Hyane uosto.

Amerikos naikintuvai pri
sidėjo prie atakos, bombar
duodami japonų pakraščių

Yalan plantaciją, 30 mylių 
į šiaurvakarius nuo Saidor.

Tas išlipdinimas sugavo 
nepasakytą skaičių priešo 
kariui tarpe išlipimo vietos 
ir Herwarth Point, kurį kiti 
kariai pasiekė šeštadieny.

Lėktuvai iš Solomonų 
bazių numetė 181 toną bom
bų ant priešo patrankų po
zicijų, Rabaul miesto ir prie 
plaukų. Japonų lėktuvai ne
pakilo priešintis.

, j , ... .. . . 200 asmenų, kūne ten sle-
neše, kad aukštieji suomiai . . ; .1 peši nuo atakos.oficialai kalbasi taikos rei
kalu. Jis pridėjo ir tai, kad 
Pravdos editorialiniai ko
mentarai parodė rusų norą 
užvesti taikos derybas su 
suomiais, nors suomių spau
dos atsiliepimas sukėlęs 
Maskvoje abejonių dėl suo
mių vyriausybės nusistaty
mo. Pravda yra komunistų 
partijos oficialus organas.

audros perūžė per Alabamą. 
radio pranešimas sakė dide- jų pasėkoje bent penki as- 
lis skaičius sąjungininkų manys žuvo įr suvirš 40 su- 
lėktuvų atakavo nacių bazes žeista.

Romos mieste. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

rėti .prancūzus karius, ir 
šiomis dienomis grįžo į Al
žyrą.

Rusai bombavo Kofka Tek leitenantą, kuris 
nušovė tris asmenis

Iš LONDONO — Adm. 

Alexander sakė sąjunginin

kai praeitais metais iŠ Kiek

vieno tūkstančio prekybinių 

laivų prarado tik 1 laivą. 

Jis taipgi pranešė, jog prie 

Anzio pozicijos Italijoj są

jungininkai prarado du krei 

nerius ir du naikintuvus.

IŠ WASHINOTONO. — 

Atstovų butas nubalsavo 
nedaryti $60,000,000 apro-

RUSAI SKUBA Į RUMUNUOS PUSE
Tik septynios mylios nuo Tamopolio
MASKVA, kovo 7.—Mar

šalo Gregory Žukovo vado
vaujama rusų armija, per
kirtusi svarbųjį Odesea- 
Lvov-Varšuva geležin kelį, 
skuba į Rumunijos sieną. 
Raportai iš frOnto sakė ru-

_ . . . . sų priešakiniai daliniai, ku-prUdjM davimui pfc*, ne-1 • u
mokamai mokyklų vaiku

čiams.
IŠ PEARL HARBOR. —

per dieną, užima dideles da
lis tos geležinkelio linijos, 
kuri buvo 750,000 nacių ka-

STOKHOLMAS, kovo 7. 
’■—Pranešimas iš Helsinki 
sakė 20 rusų bomberių ata
kavo Kotka uo3tą, pietinėje 
Suomijoje. Padaryta nema
žai nuostolių.

7. — Camp Anza oficialai

Madridas užgina žinias 
apie naciy oro bazes
MADRIDAS, kovo 7. — 

Taas, oficialios rusų agen
tūros, paleisti raportai būk 
vokiečiai vartoja Ispanijos 
teritoriją lėktuvų bazėms, 
buvo formaliai užginti Ispa
nijos užsienių reikalų mi
nisterijos.

Tass pranešimas iš Lisa- 
bono praeitą penktadienį) 
sakė vokiečiai inžinieriai 

slaptas lėktuvų

Gali būti pakeitimu 
jugoslavy valdžioje

CAIRO, kovo 7. — Nauji Į paruošia 
išsivystymai Balkanuose ir bazes nacių aviacijai ant is-

Naciai nukentėjo didelius. laivy taisymo jardams
nuostoliu, kovose už tą ge- WASHINGTON, kovo 7.
ležinkelio liniją. Rusai su
varo jų dalinius į kampus 
ir ten juos išmuša. - - 

Anot pranešimų, bent 3,- 
000 nacių karininkų ir karių 
pasidavė rusams. Apart su
naikintų nacių reikmenų 
rusai suėmė daug visokios 
karinės medžiagos.

Rusai perkirto tą liniją,

šiandien P anejė, kad B®*- rytuose nurodo, kad gali ipanų žemės prie Biscayįlan 
Beaufort G. Sa ancutt, 31 įyyky dideli pakeitimai Ju-| kos pakraščiu 
metą amžiaus, iš La Crosse, goalavijo, vyriausybėje. Nu-
Wis„ kuris sekmadienio ir u galimyM,kad

- . —]nakti n“S°™ triB aBmeniB' Karaliaus Petro dabartinė
Paskyrė $130,000,000 bUB te“lamas kariniam tci’ vyriausybė ištrėmime gal

ame, kuomet ir jeigu jis pa- tur5sianti ^statydinti ar- „
sveiks nuo žaizdų . j a.ixv. • __ • __ • I VVASHINGTON, kovo 7.svems nuo zaizuų. ba drastiškai persiorgani- _ „ ’„ , .. ° —Prez. Rooseveltas prokla-

Swancutt, kuris yra ve- zuoti. sekmadieni, gegužės
dęs ir turi du vaitas, sėdė- J<igu nelvyke kokių no. 21 kajp()J

Pagerbs naujus U.S. 
piliečius gegužės 21d.

—Laivynas pranešė, kad 
dėl didelės laivų statybos, 
šiuo laiku neturima pakan
kamai priemonių jų taisy
mui, ir prašė Kongreso pa
skirti $130,000,000 it am tiks
lui. Rear Adm. Edward L.

jo su Dorothy Douglas, 19, rint pakeitimui, manoma, jog rfcan Day,” viešam pager- 
įr Lourdme Livermore, l»»,yra galimybė, kad Anglija bimui visų tų, kurie per pra 
bei Leit. Harry J. Light, gali pripažinti mar- eitus metus tapo piliečiais,
steiga išsitraukė revolverį,, £aj* Tito, partizanų vadą.
nušovė abi mergaites ir su
žeidė Light ir kitą karinin-

Cochrane šiandien perstatė ką kuris tuo laiku praėjo, 
reikalą Atstovų buto apro- „ A a , ,, .
priaeijo. komitetui, tari. Jh tuomet ginklu priver-

Laivyno ir armijos tan.be- p^Uutinf pabėgimo ku0”?t j1”.nubalsavo tam reikalui pa- W P°"» nuve«‘ «J
riai numetė 30 tonų bombų ___ 8 sy, Narkevič ir Voločisk Rkirti $130 000 000 artimą Arlingtoną^ kur jis. . „ , priemonė.

ant Kusaie ir Ponape salų. r
Kiti lėktuvų dalintai ataka- Dešinioji dalis rusų lini- 
vo Naru salą Ir keturis Mar jos dašivarė iki 7 mylių nuo 
shall ateitas. 1 svarbaus Tamopol centro.

stotis. Naciai dabar turės I
vartoti trumpas geležinke- — 
lių linijas ir prastus kelius, 
didžiuma jų per Rumuniją.

mirtinai sužeidė policininką 
A. Simpson pirm negu jis

Iš visų davinių matosi, kad 
dedamos visos pastangos su 
vienyti Karalių ir Tito.

Jau žinomai, kad konser
vatyvi grupė kalbina kara
lių suvienyti Tite ir Gen. 
Draja Mitailovič jėgas. Mi- 
hailovič yra legalūs jugoa

KALENDORIUS
Kovo 8 d.: šv. Jonas noro 

Dievo; senovės: Vidminas 
ir Vaižgantas.

Kovo 9 d.: šv. Pranciška 
Rymietė; senovės: žygintao 
ir Asterupė.

Pirkite Karo Bonus pats krito nuo trijų kulkų' lavų vyriausybės karo mi- 
} pilvą. | ntateria.

ORAS

Giedra. Truputį šilčiau po 
pietų.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
40 vai. atlaidai

Sioux City, Iowa. — Sv. 
Kazimiero bažnyčioje įvyks 
40 valandų atlaidai kovo 12, 
13 ir 14 dd. Prasidės iškil
mingumais šv. Mišiomis. Du 
kunigai iš vietinės kolegi
jos patarnaus mūsų klebo
nui. ’ * Dalyvaus atlaiduose 
kun. Juozas Jusevičius, S v.
Aųtano parap. klebonas iš 
Omaha, Nebraaka, kuris sa-‘ D ar amine 
kys pamokslus ir klausys iš-i “
pažinčių. Bus labai gera pro 
ga visiems atlikti velykinę 
įšipąiintį, išprašyti nuo Jė
zaus pasauliui taiką ir Lie
tuvai nepriklausomybę. Kle-

----- kun.’ Jurgis Česna
visus parapijonus 
oti ta brangia pro

ga. Vieną pamokslą pasa
kys anglų kalboje kun. Jo
nas Ccoter, La Salettas, ka
dangi apeina pas mus ir sve
timtaučių. Gėlių papuošimui 
altoriaus pasirūpins Rožan
čiaus draugija. Toji draugi
ja jau kelinti metai, kaip ap- 
rūpina gėlėmis visus alto
rius per iškilmes. Mes džiau 
glames, kad mes turime to
kią draugiją ir dėkingi esa-
nie jai už aukas. Klebonas 1 * > r 5 /prašo, k4d visos mūsų mo
terys priklausytų prie tos

lan minės 25 m. ganyt o ja
vinio šioję diecezijoje sukak 
tuves. Jis jau virš 50 metų, 
kaip kunigas. Po Velykų šio 
jubiliejaus proga įvyks la
bai didelės iškilmės, suva
žiuos daug vyskupų, prela
tų, kunigų. Po iškilmių ka
tedroje bus didelė puota 
viešbutyje. Tai bus nepapras 
tas įvykis. Koresp.

Worcester, Mass. — Sv. 
Kazimiero parapijos susirin 
kimas įvyko vasario 27 d. 
Susirinkimą atidarė klebo
nas kun. A. Petraitis, kurs 
pranešė susirinkusiems pa
rapijonams, kad spalių 22 
d., š. m., bus penkiasdešimts 
metų, kada lietuvis kunigas' 
Worcesterio lietuviams pir
mą kartą laikė šv. Mišias. 
Vienbalsiai nutarta iškilmin 
gai apvaikščioti šios para
pijos auksinį jubiliejų spa
lių 22 d., 1944 m. Nėra abe-

_  . _ . _ I .TBie rf U. dT'idrmMi
been taved by blood plasma tranafuston immodlately upon landinp at 
i home base. Here a flight surgeon adminbters plasma to • erounded 
nan inside a Fortress whkb has Just touchod ground. Man on tbn 
light is giving oxy|

kų 25 kp. — P. Mankus, L., Tr,.mnaJ ir 
R. K. S. A. 41 kpt — J. Gri- ""RP®1 15
gas, Labdaringos dr-jos —-

. . , , , ,. .. P- Milius, Mot. Socialio klū-įones, kad sios parapijos lie:, . • .— A. Miliene, Tretuun-

Binghamton, N. Y.

Argentinos mmisleriai 
lietuviu bažnyčioje

(LKFSB} Prez. Antano 
Smetonos mirties proga Ar-' 
gentines visa spauda įdėjjo į 
jo atvaizdą ir trumpą ne- į 
krologą. Didieji dienraščiai: 
“J»a Nacion” ir “La Pren-■ sABB *n*, • ąJLB ? , i* j . — >»
»a ’ apie velionies asmenį h 
Lietuvą parašė plačiau. Y- 
pal ingai plačiai ir pagarbiai 
parašė katalikų dienraštis 
“EI Piueblo”.

'Sausio 20 d. Tėvų Mari
jonų vadavau jam o j lietuvių 
Aušros Vaplų bažnyčioje 
Avellanedoje įvyko už velio
nies sielą iškilmingos ir į- 
spūdingos panąaldoš. Jose 
dalyvavo Argentinos Užsie
nio Reik. ministeris, prezi
dentūros svečias, J. A. V. 
ambasadorius, D. Britanijos 
ambasados atstovas, Norve
gijos, Švedijos, Portugalijos, 
Kanados, Belgijos, Graiki
jos, Pietų Amerikos amba
sadų ir pasiuntinybių diplo
matai ir labai daug kvies
tinių svečių. Dalyviams pa- 

, darė įspūdžio kaip gražios 
pamaldos, taip ir jauki lie-

=
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REPUBLIC 6061

r . VI GU U
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL U', 1933 M.

WHFC - HS kilos.,
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DI 

9:30 vai.
IMIS — nno

tuviai ir visos katalikiškos 
draugijos, bendrai dirbdami 
su savo dvasic.3 vadais, prie 
viršminėtų iškilmių tinka
mai prisiruoš. Šios parapi
jos lietuviai daug darbavo
si savo bažnyčiai ir savo tė
vynei Lietuvai. Parapijos 
visos skolos išmokėtos. To
dėl labai malonu. Tik nema
lonu, kad mūsų jaunuome- 

tųrime pamaldas su pamoks- ■ nė karo lauke. Duok Dieve,

draugijos. Atlaidų baigimo 
vakarė atvyks «rcde 10 vie
tos kunigų. Bus labai įspū-
dingos iškilmės.

Per gavėnią trečiadieniais

kų — M. Orenienė, K. Fe
deracijos — M. Anušauskie- 
nė, Šv. Vardo — A. Kuzma; 
profesijonalai patarėjai: J. 
Dirsa, C. Pauliukonis, K. Ta- 
mulionis, P. Lenkinis, P. 
Vaikšnoras, A. Karpavičius, 
M. Čirvinskas, N. Tamkienė. 
A. Zekus; spaudos komisija: 
amerikonų spaudai — V. 
Čaplis, A. Kacevičius, J. Jur 
gelionytė, kun. J. Padvais-

gv. Juozapo lietuvių baž- įuyi baž {ia 
nycioj novena į stebuklingą 
medalikeLį Nekaltai Pradė
tos Panos Šv. esti pirmadie
niais 7 vai. vakare, o ang- 
gliškai 7:30 — lietuviškai.
Kun. M. Krencevičius sąko 
trumpus, bet gražius pa
mokslėlius. Žmonių lankosi 
gausiai.

tinis iš studentų. Garbė lie
tuviams, o ypač tėvams.

Bernardas jau turi kvie
timus net iš kelių didelių 
kompanijų. Dėdė Šamas ir
gi laukia. Kas tokio švie
saus ‘ja'unįkai&o nelaukia.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nao 7 ild 8 v. v. •Juf rnzi /

"MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehlll 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
TeL CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIBURGAS

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet (r 7—8 v, ▼. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCUA 

3241 West 66th Piaee
Tel. REPubllc 7868 z

Tel. CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted SL 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YABds 3146

DR. V. A. MS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS

B AKINIUS PRITAIKO
744 VVest 35th Street 

Vai.: 11-12; 2-4; tt 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame aavo ranko
mis.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenne 

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Ud 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.

Nedėliomis pagal sutarti. 
Offlee Tet TARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Binghamtone darbai pri
vačių kompanijų eina gerai. 
Valdžios kontraktai ima ma
žėti. I. -B. M. atleido net 400 
moterų. Remington kompa
nijos vieną dirbtuvę jau už
darė. Darbininkų stoka nė
ra jaučiama. P.P.P.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehlll 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 lr nuo«7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus

2423 West Marąuette Road

Parapijos jaunimas ren
gia vaidinimą “Piloto Duk- 

įvyks Verbų
spaudai — kun. J. Bakanas,1 sekmadienį. Pranas S. Ra- 
O. Sidabrienė, S. Bugnaitis,' kauskas daug dirba, kad 
V. Borisas ir V. Blavackas. vaidinimas gerai išeitų.

£ Penktadieniais stacijos, j kad Ua baigsis karas greit Q p.,,.!, k ia. M”. V
rt oolrmodionioio __ c,, J užsibaisrtu' ir mfisu iauni- . . .___ .o sekmadieniais — šv. Va-1 užsibaigtų ir mūsų jauni 
ian(ja mas galėtų su mumi3 sykiu

Šįmet balandžio 8 d. mū- 
’ sų vyskupas Edmond Hee-

jOS. f. BUORIK.
' INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7231
r •• P" "ff*

£a. * ‘ • ’**’
Didelė Rakandų

Krautuvė
JEVVELRY IR MUZIKOS 

" KRAUTUVE *
po viena stogu, beitame name 

per 31-as metas.
Sąžiningas patarnavimas. Jums 
apsimokės atvažiuoti pas Budri- 
ką, nors jūs gyventumėte ir po- 
rą iimtų mylių nuo Chicagos. 
Čionai

r •
rasit tokių rakandų, ko

kių niekur kitur nerasite.

6i minkšta kėdė yra linguojanti 
fr padaryta stipriai ir sulyg vė
linėsi* NtUteiM. • Dabar parsi- 
Ihkia ni . . .

Lengvais išmokėjimais po $1.25 
į mėnesi lr dar. dovana dykai.

dalyvauti.* e* < f * *
Kad tinkamai prisiruošus 

prie jubiliejaus, išrinkta tam 
atitinkamas komitetas:

Garbės pirm. .kleb. kuri. 
A. Petraitis, pirm. — muz. 
J. Žemaitis, vice pirminin-r 
kai — adv. A. Mileris, J. į- 
Vaitkūnas, P. Bačinskienė,’ 
M. Ščiukienė; raštininkai —■ 
A. Milienė, T. Aukštikalny
tė ir J. Jurgelionytė; iždi-^ 
ninkai — kun. J. Bakanas 
ir kun. J. Padvaiakas; iždo 
globėjai — O. Sidabrienė,
M. Delionienė ir M. Bruo- . - < 
žis; patarimų komisija: drau 
gijų pirmininkai — šv. Ka
zimiero —: J. Našakai tis, L. 
D. S. — V. Rimša, Moterų 
Są-gos 5 kp. — M. Vaitekū- 
nienė, Šv.' Marijos Vardo — 
P. Bačineikienė, Šv. Petronė
lės — O. StaHuIionien?,' Bi
ru* ės — J. Zdrasdauskieriė.

I Šv. Jurgio — A. Dailyda, L.
Vyčių 26 kp. — A. Kacevi- 
čiuą, šv. Kazimiero chcro — 
M. Tamošiūnaitė, Sodaliečių.
— J. Jurgelionytė, šv. Ondd
— M. ščiukiene, Blaivinin-

D.smeniškis

MERGINŲ

Nao 17 iki 65 metų amž. 
Klnušinhi.u atrinkti ir daaiytl 

PATUUMO NEREIKIA 
PU,NO AR DALINIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSISAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. 39th St. 
WHITE CITY PROVISION CO.-•r • ..... * • •' ■ - • •

ĮBra'TCTjrrt.rrrrerzrrrrer

EXTRAI EXTRA1
P«rmalnyta» 

Varlį aa Ir 
adreaaa

LieturlAkaa
Žyduką*

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUO4

W. KANTKB. aav 
' MONARCH LIQUOR

8529 So Halsted 8t

Jr
DABAR

-* Budriko Leidžiamos Radio • 
Valandos:

W. H. F. C. 1450 K. Ketvergo 
vakare 7:00 P. M.

W. C. F. L. 1000 K. Nedėlios
vakare 0:30 T. M.

★
Sa pilna orkestrą iž 25 

instrumentų.

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos ROžies 
Namų Materijolą Ui Dar Žemomis Kalnomlsl 

Atvykite | mūsų jardą Ir apžiūrėkite ata
ką tt aukitą rfli| LENTŲ—MILLWOBK 

STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių,* vižfaų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MtSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRI8TATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS.
• General Manager

3039 80. HALSTRD 8T. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

Bernardas Stukas studi
juoja cliemiją-inžinieriją Ro- 
chestei, N. Y. šįmet baigs 
kolegiją. Moksle yra pirinu-

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai,: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Trečiadieni pagal sutarti. z

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
T* stoną pora aklą visam nrrsat* 
muL Saugokite jas leladaml tąeą. 
samiauotf jas moderauncta«sla 
metodą, kurią reąėjlms mokslas 
gatt sutsUctt.

M BOmTAI PATYRIMO

Dj. J. į. Smetana, Jr.
onosomtuTAi 

1801 So. Ashland A venos 
am*as H-tus 
GAMAI, MMH,

GTISO VALANDOS*
J »iH s. m. Od liM ». m.

DR. G. SERNER
-__ . ■ *

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA* 
IB metų patyrimas

- Ofiso Tel. VIRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIBURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vaL: 1-4 Ir B—8:80 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

TeLi Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Aida 
Iitaiso.

Oites Ir Akinių Dlrbtuvl 
*401 BO. HALSTED BT. 

S4th Btrest U M 4| MS 8 M I

TeL YARda 5921
Bee.: KENivood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 85th Stree/

LIETUVIAI DAKTARAI

JEI KAM REIKALINGI PINIGĄ!

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO
------------------------------------------ --- -------- ............................................. ........................ A.-

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AMD '
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Ay». Virginia 1141
JUSTIN MACKIEVVICH, Prea. and Mgr.

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGASv - V .
6155 So. Kedzie Avenne

VALANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 7—0 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia Saukite—
Res. Tel.: MHHvay 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet Ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 VaL dieną.

Ofiao Tel. ..... VCRginia 1886

‘ DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS ir chirurgas

4204 Archer Avenue 
UGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

8147 S. Hakted SL, Chicag«
Pirmadieniais, Trečiadieniais ’

/ tt fiežtadieniaia

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofho Tet LAFayette 3210
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzic 2868

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 
-zPenktad. 8:30 Ud 9:30 vak.

SeMad. 6 vai. iki 0:30 vak.
Sekmadieniais pagal susiUrimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą Mbraa-j

...
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NRASTIS DRAUGAS. CHTCaGO. ILLTNOTS

CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING mwimrwu'in i inv 3X

“DRAUGO* 
DARBŲ SKYRIUS

BfiLT WANTED — VYRAI HEfLP WANTED — VYRAI help" WANTKD MOTERYS'

“DRAUGAS* HELP WAHTED 
ADVERTISING DEPARIMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph

SVARBUS PRANEŠIMAS

W«r Manpower Oommli 
rtatynuU reikalauja kad <1aum> 
nuw darbininku turi jMlgytl Pa- 
Uuoaavimo RaSt* (atatement of 
arallabllitr) nno dabartinės dar
bo jfltAiiro* — ar nuo Wnr Man- 
power Oommtssion — pirm pra
dedant dirbti
Persltlkrinklt 
Ir nr jums 
rimo raštas. Jfis sutaupysit nan 
tr darbo Įstaigoms daug laiko.

llMBUVl pinu gMBt*
U kitoje Įstaigoje. 

ar Jūs galit gnotl 
reikalinga paMooaa

HELP WANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsišaukit j Colonnade Kam bar). 
EDO E W AT E R BEACH HOTEL 

5S49 Sheridan Rd.

VYRŲ
REIKIA

SVARBIEM KABO DARBAM
PLIENO WAREH0U8E 
PATYRIMO NEREIKIA^

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKIT I

2924 W. 51et St
NUO 9 RYTO IKI 5 PP.

Central 
Steel 8c Wire Co.

ABELNŲ DIRBTUVES 
DARBININKŲ

VYRŲ
Prie Darbų:

MACHINE ŠAPOJE 
DIENOMIS AR NAKTIMIS

Patyrimo nereikia. Gera mok erti*.

HANNIFIN MFG. CO. 
021 S. Kolmar Ave;

TYRAI LR MOTKHYa;

REIKIA
VYRŲ!

* • •
Amžins nesvarbu.—Taipgi 
kitę jei esate 4-F ar garbingai pa- 
llnosnoti 15 ginkluotos tarnybos. 
Dėl įdomių karo darbų moderniš- 
koje gnmo dirbtuvėje kuri randasi 
vienas blokas nuo gatvėkarių ir 
arti I. C. geležinkelio.

Mes siūlome sekančios patogumus 
apart kitų dalykų:

GRUPES GTVTBftS APDRAUDA 
REKREACTJOR PATOGUMUS.

• ATOSTOGŲ Pl-ENA.
MOKESTI LAIKE LEGALIŲ 

ŠVENČIŲ.
MAUDYKLES (8HOWERR) IU 

KITUS MODERNIŠKUS PRAU
SYKLOS ĮTAISUS DEL PATO
GUMO MUSŲ DARBININKŲ.

DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.

Laikas Ir pusė mokama už visą 
laiką viri 40 vak į savaitę. Puiki 
po karo ateitis.

GERA PROGA įSIDIRBIMUI 
Atsišaukit asmeniškai

Van Cleef Bros.
(Established in 1910)

7800 Woodlawn Avenue

PAKERIŲ IR 
ORDER FILLERS

PASTOVUS DARBAI 
ATSISAUKIT

23 NORTH FRANKLIN ST.
VYRŲ REIKIA 

PASTOVUS DARBAI
Warehouse vyru Ir Orderių Pakuo
tojo plumbing Ir heating supply 
įstaigoje. >.

COLUMBIA PTPF & SUPPLY OO. 
3810 S. MORGAN ST.

VYRŲ — PLOVĖJŲ 
Prie lengvų medžib plovimo darbų. 

Gera mokestis, pastovūs darbai. 
DKOORATIVE ART C.IAS8 CO. 

____________714 S. FrankUn.___________

MEDŽIO IšDlRBCJŲ
Prie set-up Stlcker. Turi mokėt pei
lius aėtrlntl. - Pastovūs Ištisus metus 
(darbai su geru mokesčiu lė geromis 
darbo sąlygomis. Atslftauklt prie Mr. 
Babecky.

ėSTF.E BFDDING CO., INC. 
5211 W. 88th Place

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS SAVV VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonė
Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 ryto 
Iki 5 pp. arba šeštad. Iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
Atsineškit gimimo rekordus ar 

________ pilietybės Įrodymus.________

VYRŲ
Prie abelnų dirbtuves darbų medžio 
išdirbimo dirbtuvėje. Su ar be pa
tyrimo. Gera mokestis, geros darbo 
sąlygos. Atsišaukit prie Mr. Babecky.

F.STFF BFDDING CO.. TNC. 
_________5211 W. 68tli Piace________

VYRŲ
NUOLATINIAI DARBAI 
Svarbioj Karo Pramonėje 

Gera Transportacija 
FREIGHT HANDLERS 

PRODUCTION WORKERS 
Patyrimo Nereikia
40 VAL. SAVAITĖJE 

PELNO DALINIMO PLENAS 
VELTUI GYVASTIES APDRAUDA 

Užtektinai viršlaikio 
MOKANT LAIKĄ IR PU8Ę 

ŲEARBORN CHEMICAL CO. 
1029 W. 35th ST.

WAREHOUSE 
TROKERIŲ

SVARBI KARO PRAMONE 
77c į valandą.

$1.16 į vai. už viršlaikį.
80c į vai. po 30 dienų. 

Laikas ir pusė viri 40 vai.
PASTOVUS DARBAI 

APMOKAMOS ATOSTOGOS

CROOKS TERMINAL'
WAREHOUSE 

5907 W. 65th Street

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrimo nereikia. Sekmadieniais 
dirbti nereikia. Atsišaukit į Ltnen 
kambarį.

SOUTHMOOR HOTEL 
67th ir Stony Island Ave.

VYRŲ
Stiprių. Kaipo Stock room 
bininkai. Užtenkamai

AMERICAN SPRING A WIRE 
SPECIAI/TY CO.

822 N. Spauldlng Ave.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

COACH IR
ROUNDHOUSE

DARBININKŲ

REIKALINGI

Santa Fe Ry
DARBAI

Vyrams ir

Moterims
GERA MOKESTIS

Laikas ir pusė už 
viršlaikį viri 8 vaL 
Patyrimo Nereikia

ATSIŠAUKITE PRIE
MR. H. L. PRICE
Master Mekaniko 

18th St. ir Wenthworth Ave.

SANTA FE RY.
•. • • f . -

t •

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje.

, Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c į valandą su 5c 
pakėlimu pabaigbje 2 savaičių. 

5c premija dirbantiems vakari
niais ar naktiniais šiltais. Dykai 
ligoninės ir apdraudos pienas.

ATSISAUKIT
EMPLOYMENT OFISAN

Plrmad. perdėm Aeštad.
1:80 ryto Iki 4:S0 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

f

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininką
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų

Machinistams Pagelbininkų
Material Handlers

Welderiams Pagelbininkų
Hand Truckers

★ ★
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Taipgi Reikia - PATYRUSIŲ
HORIZONTAL BORING MILL OPRS. BULLARD OPRS. 
TURRET LATHE OPERATORIŲ PLANER OPRS.

ELECTRIC ARC WELDERIŲ LAYOUT INSPEKTORIŲ
AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIŲ

PRECISION INTERNAL IR EXTERNAL GRINDERS
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IftMOKINSIM

Gabam
MERTT DIRBTUVE

įvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos Jiddlrbtlmų įvertinimas airntuveje auoaa jums progos jsu 
taip greitai kaip Išmoksite ar parodysite gabumus.

★
TMrbtuvfta tvarkoma Oantren prlrtato valgiu* kašto kaina.

Jai dabar dirbate prie karo darbų, būklta prie savo darbų-

Danly Machine Specialties, Ine. 
2100 S. 52nd Ave. Cicero, IIL

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims iltį 50 
metų senumo. Valandos: nuo 5:80 
vakare liti 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJU
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžius 20 liti 50 metų. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employmęnt Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Plrmad. visą dieną Penktad. 
8:80 ryto lld 5 pp.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

SKELBKITĖS “DRAUGE”

★ ★★★★★★★ir
* For Sale I
* For Help I
* For Rent I
* For Service I
* For Results I 
- ADVERTISE -
Ia America’s Greatest 

Ltthnanlan Daily Nevmpapei 
— ESTABUSHED IMS —

C ALŲ AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEIL—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★¥ ¥ *

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, 117.60 j mėnesj 
Pilnam ar daliniam laikui 

KreipkltSs prie Houeekeeper.
IDOEVATKR BEACH HOTEL 

&S40 Sherldan Rd.

RANKOMIS SIUVĖJŲ — 5 dienos 
} savaitę. Puikios darbo sąlygos. 
Gera mokestis. Piece work rata. 
Antram aukšte. 2457 S. MICHIGAN.

OPERATORIŲ
Patyrusių prie power siuvimo 

mašinų.
VESTMENT DIRBTUVE 

PASTOVUS DARBAI
28 NORTH FRANKLIN ST.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

f

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, korį 
norite ir pajėgsite dirbti.

ALIANTAMS PASIŲSTA 
28,000 LĖKTUVŲ

WASHINGTON, kovo 7. 
—Užsienių ekonomijos ad
ministracija vakar pranešė, 
kad per praeitus tris metus 
Amerika pasiuntė beveik 
28,000 lėktuvų kitiems ali- 
antams. Tų lėktuvų vertė 
apskaičiuojama $2,300,000,- 
000.

222222 LABD AR YB£ 222222
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 
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ANASTAZAS VAIKANČIUS, pirm.
K. JODEUS, KT. CIBULSKIS, v. pirm.
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Dirbkime visi
Patėmijau, kad kai kurios 

labdarių kuopos jau kelintą 
kartą nebeprisiunčia savo 
atstovų į centro susirinki
mus. Praėjusį susirinkimą 
neturėjome atstovų iš 2, 7 
ir 10 kuopų. Čia pasidaro 
nemažas trūkumas. Kai kuo 
pa neatsiunčia į centro su
sirinkimus atstovų, centras 
nežino, kas toj kuopoj de
dasi, o kuopa negirdi, kas 
centre yrą veikiama. Tokiu 
būdu lyg ir nutrūksta ry
šiai tarp kuopos ir centro 
ir tai neigiamai paveikia į 
visos organizacijos veikimą 
Kuopos turėtų išrinkti nuo
latinius atstovus ir kiekvie
ną susirinkimą paprašyti jų 
raportų iš centro veikimo.

Kuopos neturėtų užmirš 
iti labai svarbaus dalyko — 
dabartiniu laiku rūpinamės 
sukelti pakankamai pinigų, 
kad galėtumėm lietuvių Se 
nelių prieglaudą užbaigti į- 
rengti. Kuopos mūsų koloni
jose, tai to darbo teisėtos 
atstovės. Jų pareigia yra ei
ti į savo apylinkes visuome
nę prašant ir moralinės ir 
medžiaginę® paramos prie
glaudos statybai ir visiems 
kitiems labdarybės darbams. 
Juk, rodos, ne taip jau tu
rėtų būti sunku dalyvautig
kuopų atstovams centro su
sirinkimuose, kurie įvyks
ta tik vieną kartą į mėne
sį.

Ta pačia proga noriu at
kreipti dėmesį į labdarių 
centro rengiamą vakarą sek 
madienį, kovo 19 d., St. Ag
nės salėj. Salė, kaip jau ži
nom, yna didelė ir graži, 
programa bus įdomi, todėl 
visus drąsiai ir nuoširdžiai 
užkviečiame atvykti. Pelnas 
skiriamas senelių prieglau
dos užbaigimui.

A. Valančius

Labdarių centro ir 
kuopų veikla

Centro susirinkimas įvy
ko vasario 16 d., šv. Kry
žiaus parap. salėj, 8 vai. va- 

Trys ketvirtdaliai to skai irflrP Išklausyta centro ir 
čiaus, arba 21,000 lėktuvų kuopų pranešimų, 
huvo pasiųsta po “lend-
lease ” sutartimis, o už kitus 
sąjungininkai užsimokėjo.

TAUPYKITE POPIERĄ

KARO REIKALAMS

ONA JASPARJFNP, rašt.
N. rtRVINSKAS, rinaiMų rašt.

Verbų sekmadienį Dievo Ap 
vaizdos parapijos salėj.

5 kuopa rengia vakarą, 
bet nepridavė dienos.

6 kuopa — 1 atstovas ir 
nieko naujo.

7 kuopos atstovų neatsi
lankė.

8 kuopa rengia “bingo” 
kovo 19 d., G ra m ont o salėj, 
4535 S. Rockwall St., 2 vaL 
popiet.

10 kuopa — nebuvo at
stovaujama.

23 kuopoj nieko naujo. 
Vakaro komisijos 
pranešimas

Kasparas Yodelis prane
šė, kad gavo šv. Agnieškos 
svetainę, 3916 S. Archer Av., 
kovo 19 d. parengimui, 6 va
landą vakare. Pirmininkas 
papildė pranešimą, pasaky
damas, kad Vanagaitis duos 
karo boną tam ar tai, kuri 
išrinks gerą vardą dėl jo 
naujo choro. Įžanga į sve
tainę po 75 centus.

1 kuopa su raštininkės 
pagalba apsiėmė virtuvę 
tvarkyti.

3 kuopa prie tikietų 
durų.

23 kuopa prie baro. 
Prieglaudos statyba

Kun. A. Linkus pranešė, 
kad prieglaudos statybos iž
de randasi $16,090.00. Na
talijos Sokaitės $1,300 pa
skola priimta. Gavo auką iš 
Brockton, Mass. — $100.00. 
Taipgi West Pullman Žitke
vičius rengia $1000.00 va
karienę balandžio 16 d., W. 
Pullmano svetainėj. TT. Ma
rijonų Bendradarbių seimui 
auka paskirta $10.00.

Labdarių centrą seime at
stovaus S. Cibulskis ir kiti.

Kovo 19 d. parengimui St. 
Agnės auditorijoj tikietų gia 
įima gauti; 1-moj kuopoj pas 
Gedvilienę, 3-čioj — pas 
Juozą Šileiką, 4-toj pas Lau
rinavičienę, 5-toj pas Dim
šą, 8-toj pas Jasparienę, 23- 
čioj pas Cibulskj. Be to, to 
gražaus parengimo tikietai 
galimi gauti pas rengimo 
komisijos ir visus centro 
valdybos narius.

Ona Jasper

1 kuopa rengia vakarą. 
Gavo kitą amžiną narį.

2 kuopos atstovų neatsi
lankė.

3 kuopoj nieko naujo tuo 
tarpu neįvyko.

4 kuopa rengia vakarąPIRKITE KARO BONUS !

ir

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
už pigeanį nuošimtį —- be komlšino

PAS __

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.......................Tel. CANaI 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

Dėkojame
Labdarių 1 kuopos vaka

ras įvyko vasario 20 d. par 
raipdjos svetainėj. Padaryta Archer Ave. 
pelno $500.00. Širdingai dė
kojame amžiniems nariams, 
kurie taip gausiai aukojo ir 
visiems aukotojams, progra- 
mo dalyviams, kun. A. Lin
kui, centro pirm. A. Valan
čiui, Sudeikienei, Moterų Są- 
gos 21 kuopos chorui, Pet- 
kelaitei ir visiems, kurie taip 
nuoširdžiai pasidarbavo, y- 
pač mūsų darbščiai pirm. E.
Gedvilienei, J. Ragauskie
nei, B. Norbutienei, Janu- 
nienei, J. Kedaitei, Jotkie- 
nei, S. Mickūnienei, B. Kal- 
vaitienei, F. Gedvilai, F. Su
deikiai ir F. Cicienui. šir
dingiausiai dėkojame vi
siems atsilankiusiems.

Labdarių 1 kuopa

Sėkmingas labdarių 
kuopos vakaras

Twn of I^vke. — Labda
rių Są-gos 1 kuopos kuge
lio vakarienė įvyko vasario
20 d., parap. svetainėj. Va
karas pavyko, žmonių pri
sirinko gan daug. Po vaka
rienės kuopos pirm. Elena 
Gedvilienė pradėjo vakarą 
ir pavedė vadovauti kun. A. 
Linkui. Vedėjas pradėjo pro 
gramą gražia kalba, plačiai 
paaiškindamas apie baigimą 
senelių namo. Taipgi gražias 
kalbas pasakė centro pirm. 
A. Valančius ir buvusi pirm. 
M. Sudeikienė.

Piano solo skambino L. 
Petkelaiitė. Gražių dainų pa
dainavo Moterų Sąjungos
21 kuopos choras. Dainavi- 
mas visiems labai patiko.

Aukų sudėjo senelių na
mui: po $100.00 aukojo ir 
įstojo į amžinus narius Kob
rina Plekaitė ir Ignacas ir 
Uršulė Panavai. Lucille Pet- 
kelis pernai aukojo $50.00 ir 
per vakarą $50.00. Tuo bū
du baigė mokėti amžino na
rio mokestį. Kun. A. Deks- 
nis aukojo karo boną $25.00. 
Po $10.00: Bertha Liekos, P. 
ir M. Doršai, M. Petrila.

Po $5.00: M. Petrošaitė,
J. Levickis, J. A. Kinčinai, 
Schultz, F. Jurkus, S. Kui
zinai, K. Petrauskas, B. ir 
E. Navickai, M. Stankienė, 
A. Lickus, M. Tamošaitienė,
K. Petkelienė, M. Jurkienė, 
J. Kasparavičia.

$3.00 O. Misevičienė.
Po $2.00: Sophie Wards- 

Navickas, M. Sadauskienė, 
J. Marinienė, E. Laurinavi
čienė, A. Jukniai, R. Rada- 
vičienė, O. Pilitauskienė, J. 
Mikutis, Rudauskienė.

Po $1.00: V. Seųuence, P. 
Gudinskienė, L. Kamaraus
kas, J*. Bikus, A. Petraus
kas, P. Schultz, C. Nyzevi- 
čius, A. Jurkus, U. Vikto- 
ravičienė, U. Panavienė, A- 
dominas, B. Cicienas, J. Bi- 
kienė, O.* Jasper, K. Stogvi- 
lienė, O. Vazniene, Tatarelis, 
Jankauskienė, M. Saudar
gienė, J. Jesulaitienė, S. 
Bartkienė, A. Nutautienė, 
Jakubauskienė. Surinkta — 
$500.00.

Širdingiausiai visiems dė
kojame už gausias aukas.

Žitkevičia iš West PuU- 
man buvo atsilankęs ir kvie 
tė atsilankyti į jų rengiamą 
vakarą, kuris į/vyks bai. 16 
d., parap. svetainėj. Centro 
pirmininkas kvietė į centro 
vakarą, kuris įvyks kovo 19 
d., St. Agnės svetainėj, 3916 

Labdarys

PIRKITE KARO BONUS!

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ
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Trečiadienis, kovo 8 d.,-1944

būt labai artimo žmogaus, gyvybė bus išgelbėta.
Lįętuvos ir jos tremtinių šelpimo problema yra la- fl‘GAVĖNIOJ

bai didelė. Pirmoje, vietoje mes, Amerikos lietuviai, tu- ■ 
rime šioj srity darbuotis. Bet kai mums ateina į pa
galbą tokios organizacijos, kaip Vyskupų šelpimo Ko- I Vysk. p. Būtys, M.I.C. 
misija ir Amerikos Raudonasis Kryžius, turime nuo
širdžiai džiaugtis ir patys daugiau dirbti, aukotis ir e ! 
aukoti Trečiadienis kovo 8 d.

Karo parblokštos Lietuvos šelpimas
APIPLĖŠTAS KRAŠTAS

Lietuva yra pavergta nuo ,1940 m. vasaros. Vadinas, 
jau ketvirti metai. Be atodairos ją naikino pirmieji o- 
kupantai, dabar jos žmones plėšia ir persekioja vokie
čiai naciai — antrieji okupantai. Jie atima iš žmonių 
geresnius rūbus, maistą, net iš butų juos išvaro, kad 
saviškiams — vokiečiams naciams vietos padaryti. Žmo
nės, nebeturėdami pakankamai maisto, tinkamų rūbų 
ir pastogės, badauja, šala, serga. Reikia tik jpivaiz- 
duoti, kokia ligonių padėtis — stoka gydytojų, nėra 
reikalingiausių medikamentų, nes visa tai okupantai 
atima, išveža savo kariuomenės reikalams. Dėl to, gau
namomis žiniomis, Lietuvoje dažnai siaučia ligų epide
mijos, mirtingumas yra nepaprastai aukštas.
VYSKUPAI IŠTIESIA PAGALBOS RANKA

Suprantama, kad tie didieji Lietuvos žmonių vargai 
ir kančios toli neužsibaigs, kol Lietuva nebus išlais
vinta ir atsteigta kaipo laisva ir nepriklausoma val
stybė. Reikia laukti, tikėtis ir, svarbiausia, darbuotis, 
kad toji laimingoji valanda Lietuvai greičiausiai atei
tų. Tačiau, darykime, kas galima dabartinėse sunkiose 
sąlygose, kad bent kiek padėti Lietuvos žmonėms. Va
kar savo dienraštyje perskaitėme žinią, kad Amerikos 
Vyskupų Šelpimo Komisija įteikė lietuvių Kunigų Vie
nybės atstovui kun. dr. J. Končiui $10,000.00, kad už 
tą pinigų sumą pasiųsti Lietuvai reikalingiausiųjų me
dikamentų. Tai yra stambi dovana, už kurią per Ame
rikos Raudonąjį Kryžių ir Tarptautinį Raudonąjį Kry
žių bus pristatyta Lietuvos žmonėms vaistų.
BOKIME DĖKINGI

Tai jau ne pirmą kartą Amerikos vyskupai ištiesia 
pagalbos ranką kenčiančiai Lietuvai ir jos tremtiniams. 
Jau kelinti mętai jie skiria po keletą desėtkų tūkstan
čių dolerių šiam tikslui. Lietuvių tauta yra jiems už 
tat labai dėkinga. Taip pat ji yra dėkinga ir Amerikos 
lietuvių Kunigų Vienybei, kuri pasirūpino ir pasidar
bavo, kad garbingoji Vyskupų Šelpimo Komisija neap
lenktų pavergtų Lietuvos žmonių ir vargstančių jos 
tremtinių.
PRISIDĖKIME

Ta pačia proga norinle priminti, kad Laetare Sekma
dienį visose Jungtinių Valstybių katalikų bažnyčiose 
įvyks rinkliava nuo karo nukentėjuaiems žmonėms šelp
ti. Lietuviai, žinodami, kad iš tos rinkliavos dalis aukų 
eina ir nukentėjuaiems nuo karo lietuviams, be abejo- 
pimo, bus ypatingai duosnūs. Juo daugiau savose baž
nyčiose Budėsime aukų Vyskupų Šelpimo Komisijai, juo 
didesnės pinigų sumos bus paskirtos lietuvių tautai 
šęlpti.* T
Į TALKA AMERIKOS RAUDONAJAM KRYŽIUI

Didžiausio dėmesio kreipkime ir į Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus vajų, per kurį turi būti suaukota du 
šimtai milijonų dolerių. Si garbinga organizacija turi 
aprūpinti karius karo frontuose ir visur kitur. Kai iš
tinka kokios nelaimės žmonėms namų fronte, ji pirmo
ji ateina į pagalbą. Pristato reikalingą pašalpą belais
viams, sielojasi visais nuo karo nukentėjusiais. Jau sa
vo taiku buvo pranešta, kad Amerikos Raudonasis Kry
žius jam žinomais keliais yra pasiuntęs Lietuvon rei
kalingiausiu medikamentu kuriais ne vieno, mums gal

★
Oro karas

Kovo šešta diena Amerikos karo aviacijoj pasiliks 
istoriška. Netoli tūkstančio amerikiečių sunkiųjų bom- 
banešių aptemdė Berlyno padangę ir patį miestą “pa
vaišino” keliais tūkstančiais tonų bombų. Vokietijos 
sostinėj kilę gpisrai buvo matomi per dešimtį mailių, 
šis amerikiečių lakūnų žygis yra pažymėtinas labiau
siai tuo, kad virš Berlyno įvyko tokie lėktuvų mūšiai, 
-kokių dar nėra buvę. Vokiečių lakūnai, pamatę slen
kantį jų sostinės link lėktuvų “debesį”, puolė jį, ma
nydami, kad amerikiečiai jų pabūgs. Bet nepabūgo. Į- 
vyko kova, kurioj nukirsta žemėn 123 vokiečių lėktu
vai. Buvo aukų ir amerikiečių pusėj. Priešas sudaužė 
68 mūsų lėktuvus. Tačiau priešas dvigubai daugiau nu
kentėjo ore. Bet, reikia neužmiršti tų nuostolių, kokie 
padaryti vokiečių karo pramonei Berlyne amerikiečių 
mestomis bombomis iš lėktuvų.

Tą pačią dieną anglų lakūnai stipriai bombardavo 
kitas nacių poziiijas.

Ši oro kova buvo ligšiol didžiausia. Bet bus dar di
desnių. Kartą amerikiečiai lakūnai pasijudino, jie ne
sustos. Vokiečiai jau turėjo progos paragauti sąjungi
ninkų oro “vaišių”, bet ateity jų visas kraštas bus su
drebintas amerikiečių ir jų sąjungininkų atakomis, ku
rias, aišku, seks didžioji sąjungininkų invazija.

★
Dėmesio svarbiam susirinkimui

Šį vakarą Aušros Vartų parapijos salėj įvyks Lietu
vių Katalikų Federacijos Chicagos apskrities susirin
kimas, įi kurį reiktų atkreipti rimto dėmesio. Į šį su
sirinkimą privalėtų atvykti visų mūsų katalikiškųjų 
organizacijų vadai ir veikėjai, kuriems rūpi aktualieji 
šių dienų reikalai. Be to, labai yra prašoma ir pagei
daujama, kad ir mūsų gerbiamieji dvasiškiai raštui lai
ko ir atvyktų drauge su lietuvių katalikų vą^ėjais pa
sitarti visais tais Klausimais, kuriuos šių dienų įvykiai 
iškelia, kurie mus visus lygiai paliečia.

Šiais laikais yra labai daug kalbama apie vienybės 
reikalingumą. Yra reikalinga visų, lietuvių patriotinių 
grupių vienybė, bet jji labai yra reikalinga ir Ameri
kos lietuviams katalikams. Nuo mūsų, lietuvių katali
kų, tink&mo susiorganizavimo labai daug pareina ir 
visos lietuvių vieningos veiklos stiprumas, kiek Ame
rikos karo pastangose, tiek Lietuvos laisvinimo ir šel
pimo darbuose.

ALRKF — tai lie'.uvių katalikų veikimo cęntras, ku
rį stiprinti yra vi3ų, mūsų svarbi pareiga. Tad, susi
rinkime šį vakarą, kad apie tai pasikalbėti, pasitarti 
ir atitinkamas išvadas padaryti.

Svarstant Europos ateitį
“Sandara” rašo:

Įtakingas Londono laikraštis “Times”, kuris daž
nai kalba valdžios lūpomis, prabilo apie tai, ką da
ryti su Vokietija karui užsibaigus. Anot jo, Vokie
tijos negalima ištrinti iš Europos tautų tarpo. Tą da
ryti nebūtų nei praktiška, nei morališka civilizuoto 
pasaulio atžvilgiu.

London “Times” rašo: “Nors reikės imtis griežtų 
priemonių, kad neprileisti prie naujos agresijos, ta
čiau negalima jų taip prispausti, kad jie virstų vėžio 
liga sveikame Europos organizme...”

Taigi Vokietiją siūloma palikti stiprią ekonomi
niai, nors be karinės pajėgos. Nerodoma palinkimo ją

išdalinti arba apkarpyti.
Ar tai gerai, ar ne — nesiimam spręsti. Bet jnes 

negalime susilaikyti nuo sekančios pastabos. Jei jau 
sakoma, kad Vokietijos nuskriaųdimas būtų gėda ci
vilizuotam pasauliui, tai kodėl to paties nesakoma 
apie Baltijos kraštus, kurie niekam nėra nusidėję ir 
nelipo savo kaimynam ant “kornų”? Atidavimas Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos Sovietams būtų daug dides
nis prasižengimas, negu apkarpymas Vokietijos”.

Buvo laikų, kad visos gai
lingosios valstybės, didžio
sios tautos ir žydinčios ša
lys tikėjo į daugybes dievų. 
Tai buvo klaida, bet ji bu
vo minties mada ir panie
ka tekdavo tam, kas skir
davosi iš tos mados. Sokra- 
čiui dėl to, kad jis suprato 
visuomenės klaidą ir savo 
protu priėjo visų niekina
mos tiesos, jog vienas tėra 
nematomas amžinas Dievas, 
teko gerti valstybės nuodų 
ir mirti.

Kaip kūnai užsikrečia lim
pančiomis ligomis, taip pro
tai užsikrečia viešpataujan
čiomis pažiūromis, nors jos 
būva klaidingos. Naujaisiais 
amžiais Vakarų Europos 
žmonės buvo užsikrėtę min-' * ’ I < f . ♦ *{ ‘timi kovoti su raganomis. 
Tuomet ne viena sena mo
teris nelaimingai žuvo skau
dinama arba deginama. Kam 
teko mūsų dienomis būti A- 
merikoje ir matyti linčiuo- 
tojų minia, tas supranta, 
kaip pavojingos būva tos 
plačiai ir stipriai įsigalėju
sios klaidos.

Tą tiesą žinant ir matant, 
kaip mūsų laiku vietomis 
reiškiasi mada netikėti į 
Dievą, anaiptol negalima sa
kyti, kad ta mada būtų drau 
ge ir tiesa. Juk nesykį tre
čios klasės gimnazistas pa
reiškia, kad “mokslas” jam 
neleidžiąs tikėti į Dievą. To
kia vaikas mokinasi rūkyti, 
kad išrodytų vyras esąs, ir 
reiškia tėvui ar motinai ne
tikėjimą, kad išrodytų mo
kytas esąs. Jis dar neišma
no, kaip tokių madų gaudy
mas kenkia t ikrą jam moks
lui.

Ne visi nė užaugusieji 
žmonės turi laiko, progos ir 
kito, kas reikia, kad patys 
ištirtų visus mokslo ir tiky
bos dalykus, šiandien jau 
turime atsidėti žinovais. Sta 
tybos dalykuose atsidedame 
civiliais inžinieriais, teismų 
ir įstatymų daiktuose nau
dojamės advokatų patarmė
mis, ligoje geriame karčius 
vaistus, brangiai pirktus, 
nes pasitikime gydytoj um. 
Vienos tiktai tikybos ręika- 
luose elgiamės, kaip tam
suoliai, kurie labiau pasiti
ki savo kaimo skerdžium, 
negu medicinos profesorium. 
Juk gydytojai, skaičiusieji 
Renaną, ar advokatai, pasi- 
sėmusieji žinių iš Buęhnerio, 
kalbėdami apie tikybos da
lykus nė nesijaučia., kad el
giasi kaip skerdžius, kuris 
imasi gydyti painią ligą. — 
Šiuo Gavėnios metu nė pa
tys nebūkime ‘ ‘skerdžiais” 

.tikybos dalykuose, nė nesi
naudokime (tokiais “žino
vais”, kurie nežino.

PENKIŲ METŲ KATALIKŲ BAŽNYČIOJE VALDYMO 
SUKAKTYJE

Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII, kuris kovo 2 dieną 
minėjo 68-jį gimtadienį, o kovo 12 d. minės penkių metų 
sukaktį, kaip yra Kristaus Vietininko pareigose. Jo Šven
tenybė Popiežium išrinktas kovo 2 d., o vainikuotas de
šimts dienų vėliau. Nuotrauka padaryta šventenybei kal
bant Vatikano susirinkime. (NCWC-Draugas)

Atvažiavo iš Lietuvos į Argentiną
(LKFSB) Mūsų korespon

dentas iš Argentinos atsiun
tė šitokį pranešimą: “Sau- 
šio pradžioje ispanų laivu 
“Monlte Ayala” į Argenti
ną atvyko Jurgis Kučinskas 
su žmona (Draugelyte, M. 
Galdikienės seserim), buvęs 
Lietuvos konsulas Buenos 
Airese, o vėliau — Liet. Užs. 
Reik Ministerijos kancelia
rijos sekretorius. Iš Lietu
vos išvyko pernai, - spalių 
mėnesyje. Kurį laiką užtru
ko Berlyne betvarkant do
kumentus ir Ispanijoje be
laukiant laivo.

J. Kučinskas per abi oku
pacijas gyveno Kaune. Jo 
tvirtinimu, lietuviai, tiesa, 
nesą paltenkinti dabartine 
padėtimi, bet pirmųjų oku
pantų artėjimo bijo,„ kaip 
baisiausio siaubo. Jis pats, 
visi jo bendradarbiai ir ki
ti lietuviai inteligentai 1941 
m. buvę numatyti išvežti į 
Sibirą, ir ta antra masinė 
lietuvių medžioklė turėjusi 
įvykti birželio 28 dieną. Be
je, čekistai priversdavę trem 
tinius pasirašyti, jog savo 
noru prašėsi išvežami nuo 
galimo karo pavojaus...

Tai šitokį pranešimą ga
vome iš Argentinos. Kaip
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jau žinome iš slaptųjų Lie
tuvos laikraščių ir kaip ma
tyti iš šio pranešimo, lietu- 
yiai nenori nei nacių, nei 
bolševikų okupacijos, o sie
kia pilnos nepriklausomy
bės.

Zinių-žinetės
X Peter Joncius iš Dear- 

bp£n, tyfįph., šiomis dieno
mis užsiprenumeravo “Drap 
gą” ir tuo būdu padidino 
'ten ‘“dienraščio skaitytojų 
skaičių.

X Daug lietuvių gyvena 
mažuose Illinois vai. mies
teliuose ir daugelis domisi 
Amerikos lietuvių veikimu 
ir žiniomis iš Lietuvos. Gi 
tokių žinių kuo daugiausiai 
paduoda dnr. “Draugas”, 
dėlto daugelis prenumeruo
ja “Draugą” ir džiaugiasi. 
Šiomis dienomis “Drauges” 
pradėjo lankyti ir Moline, , 
Di., gyvenančio Juozo C. 
Rimkaus namus.

, Pirmas geležinkelis Ste- 
fensono nuvestas 1825 me
tais.

PIRKITE KARO BONUS’.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

SprlnKslitlal 
Matracai

Mūsų pa£ių padirbti gražūs
PARLOR SETAI — su 

springsais, 
arba jūsų ’ 
senas setas, 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

■„ •t • ■» «į ■
Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mėn

Ntuillo (Jouch

Latviu biuletenis
Gavome Latvijos Pasiuntinybės leidžiamą anglų kal

ba biuletenį — “Latvian Information Bulletin” (vasa
rio mėn. laidą), kuris yra. tuo įdomus, kad jame yra 
daug žinių apie bolševikų okupaciją ir jų pravestą “ple
biscitą” ir apie Maskvos primestą Latvijai “konstitu
ciją”. Įdėtas ir tos “konstitucijos” tekstas.

. ■H  •

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD *■
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Trečiadienis, kovo 8 d., 19l4

skaičius padaugėjo nuo 2,000 
iki 2,200 kiekvienai vaisti
nei. Vincukas

OLP-FASHIONED Y,

WAY < l
NULIŪDIMO VALANDOJE

žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia taip da- 
lykiais, kuriais jis juokiasi. U 

J. W. Goethe HArtėja diena metinio Chi
cago Ateitininkų draugovės 
vakaro," kuris hus, mes tiki
mės, vienas dailiausių — 
draugovės pasirodymu lie- 
tuvių visuomenėje. Balan
džio 30 d. šv. Jurgio para
pijos salėj hus atvaidinta 
trijų veiksmų veikalas “Taip 
tėvas norėjo

' Be tė’, bus smagūs tauti
niai šokiai: Suktinis, Kal
velis, Kubilas, Sukčius, šo
kėjai bus tautiniuose kos
tiumuose. Taipgi bus padai
nuota liaudies dainų: “My- 
limas kraštas”, “Miškų gė
lė” ir kiltos.

I Draugovės vakaras Chi- 
1 cago lietuvių tai-pe paskleis 
daugiau lietuviškos dvasios. 
O jaunimui bds proga pla
čiau susipažinti su “ Ateiti
ninkų veikimu.

Ateitininkų draugovė pra 
šo'visų rezervuoti balandžio 
30 d. jų vakarui.

Federacijos Chicago aps
krities susirinkimas įvyks 
trečiadieni, kovo 8 d., 8 vai. 
vakare, Aušros Vartų para
pijos mokyklos kambary. 
Svarbu, kad draugijų, orga
nizacijų atstovai ir Šiaip jau 
veikėjai atsilankytų Svar
biems pasitarimams. Aps
kritis rengiasi prie Vaka
rinių Valstijų Konferencijos, 
kuri įvyks Verbų sekmadie
nį, Sv. Jurgio parapijos sa
lėj. Taip pat pradėtas svar
bus darbas spaudos sekcijos, 
kuriai daug dirba mok. J.uo- 
zelėnaitė ir Šliogeris. Bet 
draugijų ir veikėjų pagalba 
būtinai reikalinga.

Susirinkime bus išduota 
svarbių raportų. Valdyba

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUSPIRKITE KARO BONUS!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGtMUl:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave., Chicago
Telefonas GROvehUl 0142

. -t -Z . . , 4 f . A

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stovini prieinamas.

ITS EĄSIĘR
N0W

WAR BONDS MARIJONA ŽEMGULIENfi
. (po tėvais Kančiūtė)

Gyveno 3424 80. Wallace St. 
Telef. Yards 9581. Mirė Kovo 
6 d. 1944, 1:40 vai. po pietų 
sulaukus pusės amžiaus.

Gimusi Lietuvoje. Kilo 14 
Kretingos apskričio. And rie ja
vo parapijos. Žadeikių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
Tris dukteris: June, Marle 
Krug, žentų. Meth ir Emily 
Ch-uras, žentą Joną U.S. Ar
my; du sūnus: Kazimierą, 
marčią Edythe Ir PranclSkų, 
U.S. Army, marčią Katherlne; 
keturis anukus. brolj Povilą 
Kančių ir Jo Seimą, brolienę 
Veroniką Žemgulienę Ir jos 
Seimą ir kitus gimines, drau
gus Ir pažjstamus.

Priklausė prie Tretininkų, 
Apaštalystės Maldos Ir Šv. 
Onos draugijų. '

Kūnas paSarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 So. Lituanica 
Ave. Laidotuvės jvyks Pėnk- 
tadienj. Kovo 10 d. IS Mažei
kos koplyčios 8 vai. ryto bus 
atlydėta j Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta J Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai 'kviečiame visus 
gimipes, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, Sūnūs,
žentai, Marčion, Anūkai lt 
Giminės. t.

Laid. direktorius Mažeika it 
Evanauskas. Tel. Yards 1138- 
1138. ,

v-sjs

Tam pačiam laikotarpy 
vaistinių skaičius sumažėjo 
nuo 59,000 iki 58,000. Tuo 
būdu vaistinių kostumerių

Skaitlinės
“Drug Progresą”, Illinois 

valstijos vaistininkų orga
nas, vasario m. 1944 laidoj, 
paduoda šias skaitlines, kad 
Suvienytose Valstijose gro- 
sęrnių skaičius per 10 me
tų, nuo 1929 iki 1939 m., 
padaugėjo nuo 306,000 iki 
387,000. Kiekvienai groser- 
nei išpuola po 380 kostume-. • • '• ' • • .'rrių.

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
r'-' (įsteigta 1889 m.)

Meniški, vertingi iiiimiiiiiiimiiiiiiiimiiiuiiiiiiiimiiiiiimiii
Iš Lietuviy Vaizbos 
Buto veiklos J. P. VARKALA

VALSTIJOS REGISTRUOTAS 
• • AUDITORIUS r*

4148 Archer Ave. 
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę | 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu

PAMINKLAI
Naujja valdyba ir direk

toriai, vadovystėj pirm. Al. 
G. Kumskio, darbuojasi. Nę- 
ra abejonės, kad šis metas 
bus sėkmingiausias, kokį y- 
ra kuomet butas turėjęs. 
Kas svarbiausia, butas pra
deda savo veiklą. ąu keletu 
šimtų dolerių ižde,' ąu dau
giau kapitalo, negu butas 
yra kuomet turėjęs. O, ži
nomi, pinigas yra galingas 
įrankis. "

Kovo 26 d., Darius-Girė-f rnas name butas rengia de- 
šimt metų sukaktuvių ban
kietą. Tai bus vienas pui
kiausių bankietų. Stanley 
Balzekas, 3tambus automo
bilių biznierius, yra huto

MAUZOLEJAI

Pasitikėjimo-UU_-----|r • r I. —gyvuoja Mumisco party’ bus balandžio 2 
d., Gramonto salėje.

Išmokėta: John A. Kass 
už dovanų padarymą $40.00, 
valstybei už raportą $2.12, 
Var kai ai už notary public 
antspaudą ir darbą $1.50.

G. P.

Brighton Park. — Drau
gystė” Saldžiausios širdies 
V. J. No. 1 laikė mėnesinį 
susirinkimą kovo 5 d. Susi
rinkimą atidarė pirm. N. Šir- 
vinskas. Valdy ha atsilankė 
visa. Raštininko perskaityti 
nutarimai priimti.

Ligonis Juozas Šarauskas 
jau gavęs ligoj pašalpos $25.* ‘ t r vr n* .

Raportas iš šokių vakaro 
parodė, kad pelno liko $62.-

KREIPKITBS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
Bit AGEN-rę KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL 

Geriausio Materiolo ir Darbo.

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COBTI 
PARTICULAR FEOPLE PREFER PACHANKIS PKODUOTIONS 

DI8TRIBUTOKS OF THE FAMOUS MONTELLO G RAKITE 
H*—Mttfiil Mitflt EJudnrlnR—BceC 1b The World.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPUTCS PRIE —

Skolinam Pinigus
<■ ■ ' tr’T

Morgičiams
ĮEITAS m MANDAGUS 
' PATARNAVIVAS '

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ
•t ‘r’ r - « : ■ ■

TAUPYKITE

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą. JOHN W. PACHANKIS

— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 
Member of the Lithuanian Chamber of CommerceSl__ Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

If VENETIAN 

- MONUMENT CQ.
0NAM8 ' ‘ v
Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVE.

(Netoli Grand Ave.) ’ v "
HONE: SEELEY 8102

Dovanas už neėmimą li
goj pašalpos per 10 metų 
gavo sekantieji: K. Kur- 
mauskas, P. Vengeliauskas; 
per 20 m. — S. Kuoga ir per 
30 m. — K. Levickis. Dova
nas padarė J. A. Kass, sav. 
Jewelry and Music krautu
vės adresu 4216 Archer Av. 
Negalėdamas atsilankyti i į 
dr-jos vakarą jis paaukojo 
$5.00. Draugija yra dėkinga 
jam už auką.

Toliau sekė raportas iš 
L^bx Są-gos 8 kuopos, kuri 
rengia ‘‘bunco party” kovo 
19 &, Gramonto svet.; Fe
deracijos 19 sk., kurio “bun-t r ■ - c : t ' t ’»♦ •

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 * TeL REPnblic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeitad. ir Sekm. 9-8 vaL

DIDYSIS Ofisu//f ,19 44
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius Ir UdiaJnkaa

DABARTINI U
wviwwTt

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausiu patarnavimas — Moteris patarnauja. 

IONE9000 - —- -r-- UIT ROOSEVELT STREET
AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir NaktjNARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Tarpe naujų narių, Anta
nas J. Rudis atstovas Rock- 
wėll Engineering Co., ir po
licijos liet. William A. Bals-* ' . f .. 1 Bwick. čia Žodis apie Bals- 
wick. Jis jau nuo 1919 me
tų tarnauja Chicagos polici
joj ir pasiekęs leitenanto 
laipsnį vadinamoj “Scotland 
Yard“ (slaptojoj policijoj). 
Jis ta visa pasiekė ne per 
kokią politiką, bet savo ga
bumais. P. Balswick yra ta- 
bai draugiško ir malonaus 
būdo. Tikimasi, jis greit liks'
kapitonių"

ffrr
Šio mėnesio susirinkimas 

bus kaip spaudos bei garsi
nimų susirinkimas. Aš, kai
po to komiteto pirmininku, 
jau iš anksto kviečiu visus 
narius dalyvauti, nes turė
siu truputį) ką naujo praneš 
ti mūsų visų naudai. Laikas 
ir vieta bus paskelbta vė
liau. W. B. Sebastian,

Publicity Chairman

Mes Turime 
Koplyčių 

Vlscpe Miesto 
Dalyse

MMW. 471h .Street
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

MAŽEIKA
’ .t r i
8819 LITUANICA AVE

EVANAUSKAS
Phone YABDS 1138—38

Pfelžiąusi? UeluvįŲ 
Jew#ky Kraylyvė laidotuvių direktojrius 

AMBULANCE DIENĄ lR kAKTĮ LACHAWICZ IR SUNAISTEPONAS PETRAITIS
* * '* • ’ , •« -

Gyveno 3664 So. Union Ave. 
Mirė Kovo 5 4. J 944 m., 1:30 
vai. ryte, sulaukęs 78 metų 
amžiaus.

Ohnė Lietuvoje. Kilo lė Pa
nevėžio apskričio. Naujamies
čio parapijos, Naudvarių kai
mo. . AŲierikoje lėgyveno 60 
metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
brol) Jurg] Jf brolienę Urėulę 
Petraičiu* ir Jų Seimą; *csrr| 
Oną Kudlienę ir jos kelmą: 

'pu8Heaeren. puabroliiia Ir kitas

2814 WEST 23rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVE.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 
’• PULLMAN 1276

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir D»eiman- 
tiqiua žiedus, Rašomas Plunka-, 
nas ir Įvairius

auk-
siniun daiktus flB^ BB
už PRIEINA- ■fy.
MAS JUMS 

į ka in a s'
I Turime didelj 

Ir gerą paai-
rinkimą MužlkalHafų nUWbnWh- 
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų tr Įvairių kitų muzi
kalių daiktu.

Taipgi taisome Laikrodžius, 
Laikrodėlius, žiedus. Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In-’ 
atrumentun. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCRMAKER 

— music _ isjr.ti ]

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE M17

L RUKAŲSKAS
MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661l<Mttl SO.

ANTANAS M. PHIIJLIPS
8307 LITUANICA AVE. Phone YAB4330-34 S. California 

Avenue 

lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Kūną* pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje. 3301 
Ho. Lltnanlea AVc. LMtriotuvėa 
Jvyks Mah'dten. 'Kovo 8d. 1944 
■ų. iė koplyčios 9:00 vai. ryto 
biia atlydėtas > Av. Jurgio 
parapijom bažnyčią. kurtoje 
|vykn geduiliifOM pamaJdoa už 
velionio' mielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas | Av. KaziinOro ka
pines. •

Nuoėirdžlal kviečiame visus 
gknfoea. drwugun Ir pažįstamos 
daliYauti ėtoae laidotuvėse.

NuUūdę:— BroMs, Brolienė. 
POdrurnS, Pusbrtdlal

*» M g* g/ v
I. LIULEVICIUS

4848 80. CAUFORNIA AVE P

Pe Je RIDIKAS

Programai WGE8 
(lfco k.)

inūds Ir Ketvirtad. 
r Vai. vak.

L J. ZOLP
Phone YARUd 0781tAIŠ. direktorius Antanas 

M. Phillips. Tel. Yards 4908.
PIRKJTB SARO BONU8!
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Kiekviena šeimininkė turi čia įsiskaityti

OPA paaiškina naujas racionavimo 
reguliacijas

Kainų Administracijos Įs
taiga pareiškė, kad vasario 
28 d. įsigaliojo naujasis pla
nas, naudojant 10-taškų ra
cionavimo ženklelius, gau
nant 1-taško “grąžą” nau
jais ženklais.

Įgyvendinti šį naują planą 
yra didžiausia racionavimo 
problema nuo patl943 m. ko
vo 1 d. — lygiai prieš metus
— kada įsigaliojo taškų si
stema racionuotam maistui.

Naudojant 10-taškų ženk
lelius ir 1-taško naujuosius 
ženklus bus žymiai supras
tintas darbas tiems, kurie 
dirba ryšium su racionavimu
— visuomenė, prekybininkai, 
racionavimo bankai. Tokiu 
būdu sumažės beveik 2.5 bi
lijonai ženklelių — 60 pro
centų nuo apyvartoje esan
čių keturių bilionų ženklelių 
per mėnesį pagal senąją pro
gramą.
Racionavimo naujieji ženk

lai ir 10-taškų ženkleliai yra 
naudojami dviejose svarbio
se maisto racionavimo pro 
gramose — mėlynieji ženk
leliai ir nauji ženklai džio
vintiems, šaldytiems ar 
skardinėse daržovėms ir vai
siams. Gi raudonieji ženkle
liai ir nauji ženklai — mė
sai, riebalams ir kepimo bei 
salotų alyvai. Tačiau senie
ji žalieji ir rudieji ženkleliai 
trumpam laikui bebus var
tojami.
Dar tebenaudojami 
ženkleliai:

NAUJIEJI 10-taškų ženk
leliai, kurių galiojimas išsi
baigia maždaug už 12 savai
čių (gegužės 20) tinka se
kančiai :

Mėlynieji ženkleliai A8, 
B8, C8 D8 ir E8 — konser- 
vuotam maistui.

Raudonieji ženklai A8, BS 
ir C8 — mėsai ir riebalams.

SENIEJI 8-taškų, 5-taškų, 
2-taškų ir 1-taško ženkleliai, 
kurie visi išsibaigia kovo 
20, tinka sekančiai:

Žalieji ženkleliai K, L ir M
— konservuotam maistui.

Rudieji ženkleliai Y ir Z
— mėsai ir riebalams.

Naujieji ženkleliai gali bū
ti duodami grąžai tiek už 
senuosius, tiek už naujuosius 
ženklus. Be to, pereinama
jam laikotarpy, pasibaigian
čiam kovo 20, 1-taško žalieji 
ir rudieji ženkleliai gali būti 
vartojami “grąžai”.

Šie senieji ženkleliai 8, 5, 
2 ir 1-taško racionavimo ver
tės yra išlaikomi trijų savai
čių laikotarpiui dėlto, kad 
naujieji ženklai gali būti ne
tinkamai išdalinti vasario 
27, ypatingai tose vietose, 
kurios neturi vietinių racio- 
navimo bankų.
Raginamos sunaudoti

Šeimininkės yra ragina
mos sunaudoti visus savo ža
liuosius ir ruduosius ženkle
lius ir vėliau mėlynuosius ir 
raudonuosius. Taip daryda
mos jos suvartos visus se
nuosius 8, 5, 2 ir 1 taško ver
tės ženklelius greit. Tuomet 
jos teturės naudoti Karo Ra
cionavimo Ketvirtąją Kny
gelę, nes reguliarūs cukraus 
ženkleliai taip pat yra toje 
knygelėje.

OPA pareiškė, kad preky
bininkas gali duoti grąžą ra
cionavimo ženklais tiktai, 
jeigu jo pirkėjas perkasi 
prekių, nes kitaip žmonės 
suinteresuoti naujiena, gali 
ateiti vien tik keisti ženkle
lių, ir tokiu būdu bus išimta 
daugiau naujųjų racionavi
mo ženklų, negu numatyta 
išleisti vartojimui.

OPA toliau pareiškė, kad 
“Naujieji ženklai yra tiktai 
mažas pakeitimas racionavi
mo sistemoje — ir yra svar
bu, kad jie būtų palaikomi 
apyvartoje.”

Paskirti vadai Raud. 
Kryžiaus > vajui

Martin H. Kennelly, pirmi
ninkas Raud. Kryžiaus Chi
cago skyriaus, praneša, kad 
vajaus vedimui — sukelti 
dvyliką milionų dolerių iki 
kovo 31 dienos, paskirta vi
sa eilė žymių Chicago asme- 

i nų, vedėjų stambių firmų. 
Vajaus pirmininku paskir
tas Sam J. Eisenberg, sekre
torius ir iždininkas firmos 
Eisenberg <& Sons, Ine.; Sek
retoriais — Frank C. Wells, 
vice prezidentas L. J. Sheri
dan <& Co., real estate, ir Ma- 
rion W. Isbell, eavininkė Is- 
bells valgyklų.

Kad vajus pasisektų, ma
noma sudaryti 1,000.000 ar
miją liuosnorių, kurie per

PILOTO DUKTt” $100,000 gavęs policmonas grįžta 
įdarbę

Yra sakoma, kad darbas 
— tai laimės šaltinis. Ne vi
si tai supranta, bet Chicago 
policmoną Henry O. Larson, 
44 m. amžiaus, iš Hyde Park 
stoties, galima priskaityti 
prie puikiausiai suprantan
čių.

Policmonu jisai tarnavo 
Hyde Park stotyje ir savo 
pareigoms buvo atsidavęs 
iki Dėdė Šamas pašaukė į 
karą. Iš policmono pareigų 
todėl jis buvo garbingai pa
liuosuotas, gražiai išleistas 
ir karo vadovybės priskirtas 
tarnauti laivyne. Lapkričio 
11 d. praeitų metų tačiau jis 
paliuosuotas iš karinės tar
nybos,
Laimė nusišypsojo

visi protestai: Henry O. Ltr- 
son paliko vienatinis testa
mento paveldėtojas.
Kokiu būdu jam teko 
toji laimė?

Jis nebuvo velionės nei 
draugas, nei mylimasis, nei 
giminė. Laimę jam atnešė 
kitokia meilė — meilė gy
vulių, jei taip galima išsi
reikšti. Tokio būdo buvo ir 
velionė Mix ir jos vyras mi
ręs prieš 20 metų. Ir toji 
meilė gyvuliams juodu buvo 
surišus.
Darbas — laimės šaltinis

Laimė tačiau ne turtuose.
Yra turtingų žmonių, kurie
patys jaučiasi, ir visi mato,
nelaimingiausiais pasaulyje.
Tuo tarpu yra neturtingų 

Vos išvykus jam j karinę kurie darbe>

ftečiadienis, kovo 8 <f., 1944

i mus

Roxbury, Mass., vienuoliui redemptoristų vedamoj (pa
rapijoj, kasmet gavėnioje esti vaidinimas dramos “Pilo
to Duktė”. Nuotraukoj sėdi Eunice Marie Murphy, kuri 
šįmet vaidins Piloto dukters rolę. Jos kairėję Alice Shar
key Doyle, kuri 1902 metais vaidino tam veikale Klaudi
jos rolę. Šįmet bus 44-tas iš eilės vaidinimas, kuris su
traukia tūkstančius žmonių iš visos apylinkės. (NCWS- 
Draugas)

Policija nutraukė kerštavimą
kui to nebuvo gana. Jis rei
kalavo $2,500 ir, be to, kad 
Hoffman padarytų jį biznio 
dalininku — partneriu. Hoff- 
manui to užteko, kad pasi
skųsti savd advokatui, kuris 
raportavo policijai ir, kaip 
užvakar vakare M. Breen su 
savo draugu Burns atėjo pas 
Hoffman išsikolektuoti dar 
$600, buvę tuo metu pa&islė- 
pę detektyvai norėjo jį su
laikyti. Breen padarius ju
desį priešintis ir kišant ran
ką į savo švarko kišenių, de
tektyvai nieko nelaukę palei
dę į jį šuvius. Jo draugas 
Burns pasidavęs be pasiprie
šinimo.

Matthew Breen, 41 m. am
žiaus, Chicago buvęs politi- 
kieriukas, piktadarys, baus- 

itas kalėjimu, užvakar poli- 
i rijos pašautas saliune 5676 
Normai blvd., kurio eavinin- 
kui Anthony Hoffman kerš
tavo nuo to laiko, kaip buvo 
paroliuotas iš kalėjimo. 
Kerštavo už tai, kad Hoff
man buvo valstybės pusės 
liudininku teisme, kuris 
Breen’ą buvo nuteisęs 15 me
tų į kalėjimą.

Kad nuraminti kerštinin
ką, kai jis išėjo iš kalėjimo, 
Hoffman vieną sykį buvo da
vęs jam $100, vėliau dar 
pridėjęs $250, bet kerštinin-

Vaikas žuvo, vairuoto
jas sulaikytas

James Palm, 7 m. am
žiaus, 1624 N. Halsted St., 
buvo pastaroji Chicago auto- 
troko auka prie North ir 
Halsted gatvių. Troko vai
ruotojas D. Dubinski, 731 
We8t 60 St., policijos sulai
kytas.

kovo mėnesį aplankytų visus 
Chicago gyventojų namus 
prašydami R. K. paramos.

Sekamas kr trečias 
plėšikas

Saliune adresu 3201 West 
38 St., policija patėmijus 
automobilio laisnio numerį, 
suėmė du piktadarius: Vin
cent Urban ir Raymond Fi- 
shell — abu iš St. Louis, ku
rie manoma bus užpuolę 01- 
son Transportation Co., Ine., 
2222 S. Western Avė., ir pa
grobę $1,177. Suimtieji išda
vę ir trečiąisavo draugą, ku
rį policija dabar seka.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
CED PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo Ja
ni! ir Ugi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINĖ (STAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavlmol —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CAI.IIMET 4118 Jos. M. Mozerla, Sec’y. 8238 SO. HALSTED ST.

Įspėja nešauti

L. E. Osborne, direktorius 
Illinois Departament of Con- 
servation, įspėja čikagiečius, 
kad nepanaudotų savo šau
tuvo ant Amerikos aro 
(eagle), jei pasitaikys jis 
pamatyti savo kieme ar kur 
kitur. Vienas farmerys neto
li Warsaw, Ind., nubaustas 
$50 už nušovimą vieno tokio 
aro. šių arų pastaruoju me
tu pastebėta aplink mus. 
Įstatymas draudžia arus 
šaudyti.

tarnybą, miršta senyva tur
tinga moteris Mrs. Florine 
C. Mix. Teismas atidaro jos 
testamentą ir randa, kad 
velionė Henry O. Larson’ui 
yra palikus $75,000 pinigais 
ir $25,000 vertės namą ad
resu 1112 E. 48 St. Kai suži
nojo apie tai velionės moti
na, Mrs. Sarah Fester, kuri 
tuo metu gyveno Atlantic 
City, N. J., testamentą už-

me, pasiaukojime artimui 
jaučias didžiausi turtuoliai 
ir jų veiduose visuomet ma
tosi maloni šypsena. H. O. 
Larson tai supranta, dėlto, 
nepaisant nusišypsojusios 
laimės, gauto tokio didelio 
palikimo, iš kurio visą am
žių jau galėjo ramiai atosto
gaudamas gyventi, jis krei
pės į Chicago policijos vir
šininką prašydamas grąžinti

protestavo, ir reikalas kaž- jį senoms pareigoms — pa-
kaip butų užsibaigęs. Bet ne
užilgo po to Mrs. Sarah Fes
ter mirė ir su tuo pasibaigė

OPA turi planą ang
lims racionuoti

Jau nuo praeitų metų 
Office of Price Administra- 
tion turi paruošus “blue- 
print” planą anglims racio
nuoti, kaip praneša Chester 
Bowler, OPA administrato
rius, tačiau tas nebuvo 
svarstomas praeitą rudenį, 
nes apskaityta, jog anglių 
kurui dar galima užtektinai 
pristatyti. Bet kaip bus to
liau, negalima pasakyti. Pri
klausys nuo Kaco Produkci
jos Bordo, kurio nutarimas, 
gal būt, paaiškės bėgiu tri
jų mėnesių. /

Huo auksiniu vartą
i jurą

Iš San Francisco, Calif., 
pranešama, kad ten nuo Col- 
den Gate tilto į jūrą nušoko 
ir žuvo čikagietė 36 m. am
žiaus Mrs. Arline Kellner, 
gyvenusi 7024 Sheridan Rd. 
Žudytis buvo atvažiavus au
tomobiliu, kurį policija rado 
pastatytą netoli tos vietos.

Negrai buvo sustreika
vę R. K. centre

Aštuoni negrai darbinin
kai Raud. Kryžiaus centre 
prie siuntiniu gaminimo ir 
rišimo darbų buvo sustrei
kavę reikalaudami pakelti 
mokestį iki 90c. į valandą. 
Po kelių valandų tačiau grį
žo į darbą senu mokesčiu — 
80c į valandą.

Pirkite Karo Bonus

trolmanu į Hyde Park poli
cijos stotį. Be abejonės, jo 
prašymas bus patenkintas.

Grąžino slot mašinas
Loyal Order of Moose 

klūbruimy adresu 130 N. 
Wells St., policija buvo ra
dus ir konfiskavus tris slot 
mašinas pinigams vilioti ir 
jau buvo ruoštasi daryti di
desnę kratą. Tačiau teisėjas 
Gorman sutiko su advokatu 
kaltinamosios pusės, jog 

į konfiskacija buvus nelegali 
ir visos slot mašinos grąžin
tos atgal. Nustatyta, jog 
tos mašinos buvo pastatytos 
ne gembleriavimui, bet suda
rymui fondo ruošimui pra
mogų ir pasilinksminimų.

Dažniau
Gavėnios metu dažniau ir 

uoliau kalbėkime šv. rožan
čių, ypač skausmingą dalį, 
kuri gyvai mums primena 
’ėzaus Kristaus kančią už 
nūsų sielos gerovę.

PUIKUS
PARENGIMAS
lietuvių senelių

prieglaudai
rengiamas

Kovo (Mareli) 19,
6 vai. vakare

St. Agnės salėj,
3916 Archer Avė. x

Programą Išpildys 
“Margučio” artistų grupė. 

Visus nuoširdžiai kviečia—
LABDARIAI

, X Kun. A. Jagminas, Tė
vų Marijonų seminarijlos, 
Hinsdale, III.,-rektorius, ruo 
šia paskaitą aktualiais klau
simais. Paskaitą skaitys Fe
deracijos Chicago apskrities 
metiniame seimelyje, balan- 
džio 2 d., Sv. Jurgio parapi
jos salėj. ‘Draugijos prašo
mos iš anksto rinkti atsto
vus.

X Tėvų Marijonui Bendra 
darbių seime praeitą sekma
dienį visa eilė draugijų at
stovų ir svečių įsirašė nau
jais bendradarbiais. Visi mr< 1 
to, kokius didelius barus tė- 
vai marijonai verčia Ame
rikos lietuvių katalikų dir
voje ir dėlto nesigaili jiems 
paramos.

X Muz. Mondeikos rūpes
čiu, praeitą sekmadienį jau
nimo šv. Kazimiero garbei 
Mišiose, gražiai giedojo mo- 
kyklos vaikų choras mišias 
ir giesmę į šv. Kazimierą. 
Choro giedojiman buvo įpin 
ta ir solo žinomos solistės 
E. Kandrataitės, kuri dar ir 
salėj per bendrus pusryčius 
padainavo trejetą dainų. Jai 
akompanavo muzikė Mary 
Mondeikaitė.

>
X Alex Mickeliūnas, žy

mus Rockdale, IU., biznie
rius, didelis rėmėjas lietu- ■ 
vių katalikų įstaigų, tapo 
rėmėju ir išleidimo vyskupo 
Bučio, MIC., parašytos kny
gos apie Liurdą. Mickeliūnai 
yra suteikę didelę auką ir # 
Rockdale parapijos bažny
čiai, kurioj įtaisė gražų, 
brangų langą.

X Elena Fadner (buv. Ma 
žeikaitė), sesuo So. Chicago 
veikėjos A. Snarskdenės, vie
šėjo Chicagoj. Pastaruoju 
laiku j£e gyveno Madison,
Wis., o dabar išvyko į Weed, -> 
Calif. Viešėdama Chicagoj 
aplankė visas savo drauges 
pas kurias patyrė didelio 
vaišingumo. -•*

X Vargdienių Seserų Gil
dos narės Marųuette Parke 
balandžio 23 d., Jurgio ir 
Aleksandros Pūkelių namuo, 
se, 6447 S. Washtenaw Avė., 
rengia vakarą. Pradžia 3 v. 
popiet. Tikietas 50c. Skanūs 
užkandžiai visiems dykai. 
Prašomi kaip vietiniai taip 
ir svečiai nuvykti.

X Cicero Vardinių klubas 
šį vakarą mažojon parapijos 
salėn šaukia narių posėdį, * 
kuriame tam tikromis cere
monijomis bus atsisveikinta 
su kun. P. Gašlūnu, nauju 
Sv. Mykolo parapijo klebo
nu.

X A. Sinevičienės namuo
se, 6728 S. Campbell Avė., 
kovo 12 d. bus Aušros Var
tų Moterų ir Merginų dr-jos x 
(iš We8t Side) kauliukais 
žaidimo pramoga. Prasidės 
3 vai. popiet. Sinevičiai yra 
seniau gyvenę West Side ir 
nors dabar išsikėlę į vitą 
koloniją, bet po senovei te
bėra West Side draugijų vei
kėjai. A. Sinevičienė yra auš 
rinės draugijos vice pirm. <jį.




